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TURKiYE KOPRU VE iN~AAT CEMiYETi TUZUGU
(14 Nisan 2007 tarihli Gene! Kurul Toplant1smda kabul edilen haliyle)
Cemi)'etin Kuruculan
Madde I - Hepsi Tilrkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz, Baymdirhk Bakanhg1 adma Nezih
Devres, Devlet Demiryollan i$1etmesi Gene! MildGrlilgti adma Hilniyet S1rmacek ve
Stileyman Erkmen, Etibank Mtiessesi adma Halit Tabuman, istanbul Teknik Okulu adma
Vakkas Aykurt, Istanbul Teknik Dniversitesi adma ihsan inan ve Sait Kuran, Karayollan
Gene! Mlidlirlilgil adma Mithat Bolgen ve Nadir Uluc Silmerbank Milessesesi adma Cerna!
Tertemiz ve Tilrk Yilksek Milhendisleri Birligi adma Muhittin Tokoz "Ti.irkiye Kopril ve
in$aat Cemiyeti"ni kurmu$lardir.
Cemiyetin merkezi, Atatlirk Bu Ivan No. I 511507, Bat1 Han, Bakanl1klar, 06640
Ankara adresidir.
Cemiyetin Amac1
Madde 2 - Cemiyetin amac1:
a- Tilrkiye'de kopru ve in$aat i$1eri ile ilgili bi! im, ogretim, karnu ve iktisadi devlet
kurulu$lar1 ile ozel kurulu$1arla birlikte milhendis ve in$aaty1lann kopril ve in$aat
konularmda i$birligi saglamak,
b- Betonarme,yelik ve diger her hangi bir malzeme ile yap1lan koprti ve in$aat
9ah$malarma ili$kin bilgi,deney ve uygulama sonu9larma ili$kin bilgilerin bu i$1erle
me$gul yurt iyinde veya d1$mda ki$i ve dernekler arasmda milbadelesini saglamak,
c- Yukandaki fikralarda ayiklanan amaylarla teknik bi.ilten ve brO$ilr yaymlamak ve
fenni tecrilbeler dilzenlemek,
d- Kopril ve in$aat alanlarmda yurt icyinde geryekle$tirilen orijinal ve onemli
eserlerle, bilimsel ve teknik ara$tirma degerlendirmek,
e- Merkezi Zilrich 'te bulunan IABSE Uluslararas1 Kopril ve in$aat Cemiyeti'nin
Tiirkiye temsilcisi olarak yukanda ad1 geyen faaliyetleri uluslararas1 alanda da
degerlendirmeye surunaktir

Cemiyetin Cahsma Sekil ve Diizeni
Madde3 - Cemiyet, Madde 2'de belirtilen ama9lann geryekle$tirilmesinde kendi ilyeleri
arasmdan olu$turulacak bir teknik komiteden faydalanir. Teknik Komite, yurdun kopril ve
in$aat konularmda Cemiyetye yap!lmas1 uygun olacak etiit, ara$t1rma, deney, .nqr~~~~~ri
katkilan tespit eder.
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Cemivetin UyeJeri

>.fadde 4 - Cemiyetin asd ve fahri olmak uzere iki tiirlu uyesi vardir.
Asd uyeler kopri.i ve in$aat i$1eri ile ugra$an ve bu alanda yeter teknik ve mesleki
:-'. igiye sahip ger9ek veya tiizel ki$ilerdir.
Turk vatanda$t olmayanlann Cemiyete ilye olabilmeleri i9in Turk vatanda$tnda aranan
ba$ka, o yabancmm Ti.irkiye'de ikamet etme hakkma sahip olmas1 da gereklidir.
: =.hri uyelik i9in ikamet $art1aranmaz.

~"tlardan

Cemiyet Yonetim Kurulu, ilyeJik i9in yapdan muracaatlan en 9ok otuz gun i9inde
::.elige kabul veya reddi $eklinde ve u9te iki 9ogunlukla karara baglay1p sonucunu miiracaat
~]ibine yaz1 ile bildirir.
(\·eJerin Hakla n

:.~:Me 5 -

Cemiyetin, ister astl ister fahri olsun, butun uyeleri e~it haklara sahiptir.

Her uyenin Gene! Kurulda bir oy hakk1 vardtr. Genel Kurulda yalnizca asil uyeler
: :zzat oy kullanir. Cemiyetin biltUn yaymlan btitiin i.iyelere gonderilir.
fveligio Sona Erm esi

\~dde 6 - Oyelik ~ag1da yaz1l1 hallerde sona erer:
a- Istifa ile,
b- Cemiyete olan taahhUdilnli yerine getinnemesi veya Cemiyetin menfaatlerine aykm
davrant$tndan otilrU Yonetim Kurulunun 9ogunlugu ile alacag1 Cemiyetten 91karma
karan i.izerine.
Oye bu karara kar$t Gene! Kurulda itiraz edebilir. Gene! Kurulun alacag1 karar

·-~5 :;idir.

C emivetin Subesi

~-~de 7 - Cemiyetin $Ubesi yoktur.

G-cnel Kurul Topla ntlla r1
~-~.:lde 8 - Gene) Kurul:

a- Tki yllda bir Nisan ay1 i9erisinde olagan~

Uyelerinden

be~te

birinin yaz1h istegi iizerine olaganiistii,

toplanir. Gene! Kurul toplantiya Yonetim Kurulunca · 9agnhr. Bu toplant1lar, cemiyet
merkezinin bulundugu Ankara'da yap1hr.
Gene! Kurul Toplant1sma Cagn Usulii

Madde 9 - Yonetim Kurulu, cemiyet tiiziigtine gore Gene! Kurula kat1lma hakk1 bulunan
uyelerin listesini duzenler. Genel Kurula katilacak uyeler en az onbe§ gtin onceden, gilnii, saati,
yeri ve giindemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yaztl1 ya da elektronik posta ile
bildirmek suretiyle toplant1ya 9agnhr. Bu 9agnda, 9ogunluk saglanmamas1 sebebiyle toplant1
yaptlamazsa, ikinci toplantmm hangi giln ve saatte yapilacag1 belirtilir. ilk toplant1 gilnii ile
ikinci top !anti arasmda b1rak1lacak zaman bir haftadan az ve altm1~ gtinden fazla olamaz.
..:

Yukandaki f1kra geregince gazete ile ilan suretiyle yap1lacak toplant1 9agnsmdan ba~ka,
sozu ge9en bilgiler Gene! Kurula kat1lma hakk1 bulunan Uyelere, aym sureye uyularak,
gonderilecek hirer yaz1 ile duyurulur.
Toplant1 9ogunluk saglanamamas1 d1~mda ba~ka bir sebeple geri b1rak1hrsa, bu durum
geri b1rakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplant1 i9in yap1lan 9agr1 usultine uygun
olarak iiyelere duyurulur. ikinci toplantmm geri birakma tarihinden itibaren en ge9 alt1 ay
i9inde yap1lmas1 zorunludur.
Oyeler ikinci toplant1ya, birinci ve ikinci f1krada belirtilen esaslara gore yeniden
9agnhr.
Gene! Kurul toplant1s1 bir defadan fazla geri birakilamaz
Toplant1 Yeter Say1s1

Madde J0 - Gene) Kurul, Cemiyet tiizUgUne gore kurula kattlma hakk.1 bulunan i.iyelerin
yansmdan bir fazlasmm katllmas1yla toplanir.
ilk toplant1da yeter say1 saglanamazsa, ikinci toplant1da 9ogunluk aranmaz. Ancak, bu
ikinci toplant1ya kat1lan uye say1s1 Cemiyet Yonetim ve Denetleme Kurullan ilye tam say1s1
toplammm ikj katmdan az olamaz.
Toplantmm Yapihs Usulil

Madde 11 - Gene! Kurul toplantilan, gazetede yaymlanan ilanda belirtilen giin, saat ve yerde
yap1hr.
Gene! Kurula kat!lacak ilyeler, Yonetim Kurulunca dilzenlenen listedeki adlan
kar~1sma resmi makamlarca verilmi~ kimlikleri kontrol edildikten sonra imza koyarak toplant1
yerine girerler. Kimlik belgesini gostermeyenler ve listeyi imzalamayanla~-· tQp~fly

kat!lamazlar.
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9ncu Maddede belirtilen tam say1 saglanm1$Sa, durum bir tutanakla tespit edilir ve
toplant1 Yonetim Kurulu b~kan1 veya gorevlendirecegi Yonetim Kurulu i.iyelerinden biri
tarafmdan a91hr. A91h$tan sonra, toplant1y1 yonetmek Gzere bir ba$kan ve yeteri kadar b~kan
vekili ile katip se9ilir.
Toplantmm yonetimi Gene! Kurul
di.izenler ve ba~kanla birlikte imzalarlar.

ba~kanma

aittir. Katipler toplantmm tutanag1m

Toplant1 sonunda, btiti.in tutanak ve belgeler Yonetim Kuruluna verilir.
Toplantida Goriistilecek Konular

Madde 12 - Gene! Kurul toplant1smda yalmz gilndemde yer alan maddeler goril$0 li.ir. Ancak,
toplant1da haz1r bulunan Uyelerin en az onda biri tarafmdan gori.i$i.ilmesi istenen konularm
gilndeme almmas1 zorunludur.
Genel Kurulun Gorev ve Yetkileri

Madde 13 - A$ag1da yazil1 hususlar Gene! Kurulca gorii$illiip karara baglamr:
a- Cemiyet Yonetim Kurulu ile denetleme kuru lu ilyelerinin se9imi,
b- Cemiyet ti.izilgilniln degi$tirilmesi,
c- Yonetim ve Denetleme Kurullan raporlarmm goril$i.ilmesi,Yonetim Kurulunun
ibras1,
d- Cemiyet i9in gerekli ta$mmaz mallann satin almmas1 veya mevcut ta$mmaz
mallarm sattlmas1 hususunda Yonetim Kuru luna yetki verilmesi,
e- Cemiyetin ul uslararas1 faaliyette bulunmas1, yurt d1§mdaki derneklere veya
kurulu§lara i.iye olarak katilmas1 veya aynlmas1,

f- Cemiyetin feshedilmesi,
g- Mevzuatta ve bu ti.izilkte Gene! Kurulca yap1lmas1 belirtilen diger gorevlerin yerine
getirilmesi.
Yonetim Kurulunun Teskili ve Gorevleri

Madde 14 - Yonetim Kurulu, be§ asil ve b~ yedek Oyeden olu$ur ve Gene! Kurulca gizli oyla
se9ilir. Astl i.iyeliklerde bo§alma olmas1 halinde siradaki yedek Uyeler goreve ryagn hr. Yonetim
Kurulu ilyelerinin gorev silresi iki yLldtr ve tekrar seryilmeleri caizdir. Yonetim Kurulu
ilyelerine gorevlerinden dolay1 cemiyetten her hangi bir Ucret verilmez. Yapt1klan gorev
fahridir.
,, . ·-·-,
Yonetim Kurulu, Uyeleri arasmda bir ba~kan, bir gene! sekreter ve biy· S~~n~~~:'.··
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Cemiyeti resmi makamlar ve diger kurum veya kurulu$1ara kar$1 ba~kan temsil eder.
Gerektiginde, bu temsil gorev ve yetkisi, Yonetim Kuru lu karan ile, bir veya bir ka9 ilyeye de
verilebilir. Bundan ba$ka, Yonetim Kurulu:
a- Cemiyetin teknik komitesini te$kil edecek ve ti9er y1l silre ile gorev yapacak be$ asil
ve ii9 yedek i.iyesini,Genel Kw·ulda belirmi~ olan goril~e gore se9er,
b- Cemiyetin 9ah~ma konulan ile ilgili olarak davet edildigi ve yurt i9inde veya d1$mda
yap!lacak ulusal veya uluslararas1 toplantilarda cemiyeti temsil edecek i.iyeleri se9er.
Bu temsilciler, toplantmm mahiyetine gore, daimi temsilci olabilecegi gibi belli bir
teknik kongre, seminer veya sempozyum ti.iri.inde toplantdara mi.inhasir da olabilir.
c- Cemiyetin gelir ve gider hesaplarma ili$kin i~lemleri yapar ve gelecek doneme ait
bi.it9e tasanlafmt hazlflayarak Gene! Kurulun tasvibine sunar,
d- Ti.irk vatanda~ 1 olmayanlarm cemiyet i.iyeligine kabulii halinde bun Ian on gi.in i9inde
mahallin en bi.iyilk millki amirligine yaz1 ile bildirir,
e- Cemiyet ti.izi.igilni.in ve mevzuatm kendisine verdigi diger i$1eri yapar ve yetkileri
kullamr.
Yonetim Kurulunun Yedek Uvelerle Tamamlanamamas1

Madde 15 - Yonetim Kurulu uye say1s1, bo$almalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden
soma, tiye tam say1sm yansmdan a~ag1 di.i~erse, Gene! Kurul mevcut Yonetim Kurulu i.iyeleri
veya Denetleme Kurulu tarafmdan bir ay i9inde toplant1ya 9agnhr.
Denetleme Kurulu Teskili ve Gorevleri

Madde 16 - Denetleme Kurulu, il9 as1l ve il9 yedek uyeden olu$ur ve Gene! Kurulca se9ilir.
Denetleme kurulu i.iyelerinin gorev silresi iki yildir ve tekrar se9ilrneleri caizdir. Cemiyetin i9
denetimi Denetleme Kurulunun yetki ve sorumluluguna verilmi$tir. Bu kurul, denetleme
gorevini cemiyet ti.iztigunde tespit edilen esas ve usullere gore ve bir y1l ge9meyen arahklarla
yapar ve denetleme sonu9lanm bir rapor halinde Yonetim Kuruluna ve topland1gmda Genel
Kurula sunar: i9 denetim Dernekler Kanununun ilgili hi.iktimleri uyannca yerine getirilir.
Denetleme kurulu i.iyelerine gorevlerinden dolay1 cemiyetten her hangi bir i.icret veya
odenek verilmez. Yaptiklan gorev fahridir.
Organlara Secilenlerin idareye Bildirilmeleri

Madde 17 - Gene! Kurulca yapilan seyirni izleyen 30 gi.in i9inde, Yonetim Kurulu ba~kant
tarafmdan Yonetim ve Denetleme kurullanna se9ilen asII ve yedek tiyelerin ad ve soyadlan,
baba ad1, dogum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikarnetgah adresleri cemiyet merkezinin
bulundugu yerin en buyilk mtilki amirligine yaz1 ile bildirilir.

Teknik Komite

Madde 18 - 14ncil Madde uyarmca olu$an teknik komite, gerek Yonetim Kurulu tarafmdan
kendisine intikal ettirilen teknik konular ilzerinde, gerekse koprii ve in$aat mtihendisligi ile
ilgili olmak kayd1yla kendi tiyeleri tarafmdan teklif edilen konularda ara$t1rma, tart1$ma ve
yaym faaEiyetlerinde bulunur.
Teknik komite toplantrlarmm yer ve zamam kendi ilyelerince kararl~tmlir. Teknik
komite her y1l iyindeki yah$malarm1 bir rapor halinde Yonetim Kuruluna verir. Teknik komite
i.iyelerine gorevleri dolay1s1 ile her hangi bir licret veya odenek verilmez. Yapt1klan gorev
fahridir.
Uyelik Ai.dat1

Madde 19' - Cemiyet astl ilyelerinin odeyecekleri yilhk aidatm miktan , mevzuatm sm1rlad1gi
haddi a$mamak kayd1yla Yonetim Kurulunun teklifi iizerine her olagan Gene! Kurulda
Oyyoklugu tespit edilir. Uyelerin Cemiyete giri$ aidat1 yalmzca o y1la ait olan aidatt1r.
Cemiyetin Gelirleri

Madde 20 - Cemiyetin gelir kaynaklar1 $Unlard1r:
a - Oye aidati,
b - Cemiyetye yap1lan yaymlar ve dilzenlenen kurs, konferans, sempozyum ve
kongrelerden saglanan gelirler,
c - Cemiyetin ma! varhgmdan elde edilen gelirler,

d - Bagi$ ve yard1mlar
_...::.... ..

dan ibarettir.
Defter ve Kayitlar

Madde 21 - Cemiyette a$ag1da yaz1h defterler tutulur:
a - Uye Kay1t Defteri: Cemiyete girenlerin kimlikleri, Cemiyete giri~ tarihleri, Yonetim
Kurulunun ilgili kararmm tar1hi, ilyelerin odedigi giri~ ve yill1k aidatlan bu deftere
yaz1hr,
b - Karar Defteri: Yonetim Kurulunun kararlan tarih ve numara s1ras1 ile bu deftere
yaz1hr ve kararlarm alt1 ba$kan ve Uyelerce imzalanir,

I
Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evrak, 91kt1s1 almmak suretiyle burada saklamr
d - i~letme Hesab1 Defteri: Cemiyet namma al man gelirler ve yapilan giderler as;1k ve
dtizenli olarak bu defterde gosterilir,
e - Demirba$ Defteri: Cem iyete ait demirba$ e$yanm edinme tarihi ve $ekliyle
kullantld1klan veya verildikleri yerler ve kullamm si.irelerini dolduranlann kay1ttan
dli$i.irU!mesi bu deftere i$1enir.
f - Almd1 Belgesi Kay1t Defteri: Almd1 belgelerinin seri ve s1ra numaralan, bu
belgeleri ve iade edenlerin adlar1, soyadlan ve imzalan ile ald1klan ve iade ettikleri bu
deftere i$lenir.
Yukanda say1lan defterler her y1l noterce tasdik olunur.
Gelir vc Giderlerde Usul

Madde 22 - Cemiyetin gelirleri, almdt belgesi ile toplamr ve giderler harcama belgesi ile
yap1hr. Cemiyet gelirlerinin bankalar arac1hg1 ile toplanmas1 halinde banka tarafmdan
di.izenlenen dekont veya hesap ozeti gibi belgeler almd1 belgesi yerine ge9er. Almd1 ve
harcama belgelerinin saklama sUresi be$ yild1r. Cemiyet gelirlerinin toplanmasmda
kullamlacak almd1 belgeleri yilrilrlilkteki mevzuata uygun olarak Yonetim Kurulu karan ile
bastmhr.
Cemiyete yaptlan Odemelerin banka hesap numarasma yatinlmas1 halinde de, gelir
almdt cildinin ilgili dip ko9anma o $ekilde yaz1hr ve banka hesabma yatmlmt$ olan para gelir
ve gider defterine i$1enir.
Cemiyet namma bag1$ ve aidat toplayacak ki$i veya ki$ileri, Yonetim Kurulu bir
kararla belirtir ve bu ki$iler ad ma yetki belgesi di.izenlenir. Cemiyet tarafmdan tutulacak defter
ve kay1tlar ilgili yonetmelige gore di.izenlenir.
Cemiyetin Bordanma Usulil

Madde 23 - Gerekli gorillen hallerde banka veya finans kurumlanndan bor9 almmas1 Yonetim
Kurulu karanyla olur.

Cemiyetio Fesbi

Madde 24-Cemiyet Gene! Kuru lu her zaman Cemiyetin feshine karar verebi lir. Ancak, Genel
Kurulun Cemiyetin feshine karar verebilmesi i9in Genel Kurulun bu konuyu g6ril$mek i.izere
toplant1ya 9agnlm t$ olmas1 ve Genel Kuru la katllma hakkma sahip bu lunan Cemiyet
liyelerinin en az U9te ikisinin toplant1da hazir bulunmas1 $arttir. Ilk toplant1da bu 9ogunluk
saglanamazsa i.iyeler 9ncu Maddeye gore ikinci toplant1ya 9agnl1r. Ikinci toplant1ya katdan
Uye say1s1 Yonetim ve Denetleme Kurullannm tam say1smm iki katmdan az olamaz. Feshe
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Fesih kararmm almmas1 1~a1ind~·· ~,e~iy~~ii:l. jpal varl1gmm tasfiyesi son Yonetim
.f\.·.i:J:unca yap1hr. Cemiyetin mal;~ah1w G~nel JS.·u!;!--lWa belirtilen yere devredilir.
\,.•} ;' "'r·" Hu/, \·
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A lmd1g1 taktirde, fesih karah~;.i.'yhca ~1.ofi"etim Kurulu tarafmdan be~ gi.in iyinde
mahallin en btiyilk mUlkiye amirine yaz1..i"ittb.ild'irilir.
Cemiyetin Hesap Y1b

Madde 25 - Cemiyetin hesap y1h takvim y1hd1r. Ancak, Gene! Kurulun olagan olarak
toplanacag1 y1llarda yeni bilts;enin Gene! Kurul tarafmdan kabulUne kadar ge9ecek sure i9inde
Yonetim Kurulu, ge9en y1hn gider btit9esinde muhtelif boltim ve maddelerindeki odeneklerin
dortte biri oranmda masraf yapmaga yetkilidir.
Cesitli Hiikiimler

Madde 26 - Bu tilzUkte av1klanmam1~ hususlarda Dernekler Kanunu, Turk Medeni Kanunu ve
bu kanunlara atfen 91kart1lm 1 ~ olan Demekler Yonetmeligi ve ilgili diger mevzuatm demekler
hakkmdaki hUkilmleri uygulantr.
Gecici Madde
Madde I - .Bu yonetmelik tadil.atmm yapild1g1 s1rada gorevde bulunan Yonetim Kurulu
~ag1da gosterilmi~tir:

Muhasip Uye

Gene) Sekreter
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Uye
Fikret GUrdil

Ersin Anoglu
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